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DIKSOWAVES

a leg--bb újító és úttör? új megjelenés divat hatások hullámok
Perming kezelés, amely 8 hétig tart. Energiát termel? mellett keratin, meg?rzi az állam, a
jólét és a haj integritását. DIKSOWAVES WAVEACTIVE lesz a divat Spin fel, más
módszert, egy új eszköz hullámok a haj, Filippo Sepe által aláírt termelni. Keratin minden
gyártott kap benne a kutikula, és a haj, a hatékony és egyértelm? regeneráció, táplálkozás
a haj szál, így a tengely rögzítik.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE lengeti kezelés kombinálása szinergikusan 4 teljesítmény
termékek:
1. folyékony PERMET Keratin INTEGETETT.
Hogy szórni közvetlenül a haj a praktikus spray fúvóka, jelent az els? lépés a kezelés
integetett.
(2) memória SPRAY Keratin.
A második lépésben megadott kezelés, perming haj formában tárolja a Spin-up. A fúvóka
megkönnyíti a terméket a haj egész megoszlása.
3. rugalmas kondicionáló, a KERATIN.
Ennek alapvet? kiegészítése visszaállítani a haj természetes puhaságát és rugalmasságát
a kiegyensúlyozott mozgalom. Az a harmadik lépés a perming kezelés.
4. rugalmas göndör CURL REVIVER SPRAY Keratin.
Használja a fele szárított, integetett, és a kezelés után minden mosás után, vagy száraz
haj, javítják, és fenntarthatják a hatás a "mozgalom".
csomagolás: 500 ml-es üveg.
használatának módja:
FELPÖRÖG A MÓDSZER. PUHA MOZGÁSOK.
-Viseljen keszty?t.
-Miután már megtisztított haját, öblítse le, és egy törölköz?vel töröld. Részben száraz,
hogy távolítsa el a felesleges vizet.
-Fés?. A közép- és hosszú haj spray
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 integetett a hosszúságú hogy folyékony lehet?vé
teszi a el?tti-perming-felszívódását a termék.
-Válassza ki a szál haj vastagságú és szélesség?, attól függ?en, hogy a kívánt eredményt.
Tegyük a hegyét a zár a cheesecloth és vetítése a SPIN szedett fel a gyökér.
-A SPIN fel vegye ki a sebet, és megáll a cs?r frizurával SPIN fel a hajfürtöt.
-A készítmény teljes feje fölött.
-Izolátum kontúr, az arc és a nyak, és a teljes DIKSOWAVES alkalmazása. WAVEACTIVE
n ° 1. Integetett permetezés b?ségesen a haj egész folyadék.
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-A közép-és hosszú haj ellátás 30 40 ml termék (40 hinteni a).
-Hagyja 10 percig és öblítse le alaposan, 3-5 perc, a nagyon alacsony a víz nyomás.
Óvatosan NYOMKODJA meg a haját egy törülköz?t és a spray-50-70 ml DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE n ° 2 memória több mint az egész haj. Hagyjuk 5-10 percen át a kívánt
eredményt intenzitásától függ?en. Felszabadítja a haj a haj klip masszírozó SPIN fel és
öblítse le alaposan, és er?teljesen a haját.
DIKSOWAVES alkalmazni. WAVEACTIVE n ° 3 rugalmas kondicionáló, hagyjuk néhány
percig, és öblítsük le ismét. DAB, és folytassa a szárítás haj szárító diffúzor. Ha azt
szeretné, közepén vagy a végén, a szárítás, alkalmazni, attól függ?en, hogy a hosszú haj,
8-12 DIKSOWAVES spurts. WAVEACTIVE n ° 4 rugalmas göndör, hogy rugalmas és
meghatározott mozgások. DIKSOWAVES kezelés. WAVEACTIVE hatásainak a piros vagy
fekete szín? haj. A hullámzó hatást 8 hétig tart.
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